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  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

     TP. Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

 
 

            Kính gửi :  - Thường trực HĐND, UBND thành phố; 

    - Các ban Đảng, UBKT, VP Thành uỷ, Trung tâm Chính trị; 

   - Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thành phố; 

   - Các cơ quan Khối Nội chính; 

            - Đảng ủy, chi ủy cơ sở. 

Để chuẩn bị tốt nội dung phục vụ hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban 

Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 

2021, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2021, Thường trực Thành ủy yêu 

cầu:  

1. Thường trực HĐND, UBND thành phố; các ban Đảng, UBKT, Văn phòng 

Thành ủy, Trung tâm chính trị; UBMT Tổ quốc và các đoàn thể; các cơ quan Khối 

nội chính thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ, giải 

pháp trong tâm quý II năm 2021 và Báo cáo nhâṇ xét , đánh giá kết quả lãnh đạo, 

chỉ đạo điều hành của phường, xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 

2021. 

2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm 

vụ trọng tâm quý II năm 2021 và các đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị. 

* Yêu cầu: 

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I phải có số liệu cụ thể, 

so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu Kết luận 53-KL/ThU của BCH Đảng bộ thành 

phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kết quả thực hiện cùng kỳ năm 

2020; nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân hạn chế và xác 

định rõ mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp quý II năm 2021. 

Báo cáo nhận xét, đánh giá phường xã phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm của 

từng địa phương trong việc lãnh đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị; phát triển kinh tế xã hội (xây dựng mô hình kinh tế, xã hội hóa thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải, xây dựng cơ sở vật chất trường học, bảo hiểm xã 

hội…), thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn (đất đai, trật tự đô thị…). 

Các báo cáo gửi về Thường trực Thành ủy (qua Văn phòng Thành ủy) trước 

ngày 15/03/2021 để tổng hợp hoàn chỉnh phục vụ các Hội nghị ./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành uỷ (B.c); 

- Lưu VT. 

    T/M BAN THƯỜNG VỤ 

    PHÓ BÍ THƯ 

 
(Đã ký) 

 
      Lương Quốc Tuấn 
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